Amendement Agendapunt 10.1 Wijziging Competitiereglement
Op onderstaande artikelen van het Competitiereglement wordt een amendement
voorgesteld, dan wel een toelichting gegeven.

Inhoudsopgave

Aan het einde de volgende toelichtingen toevoegen:

LCW/RCW

In artikelen waarvoor de LCW resp. de RCW verantwoordelijk is,
afhankelijk van de desbetreffende competitie, is dit aangegeven met
LCW/RCW

(LCW)

In artikelen waarvoor de LCW verantwoordelijk of uitvoerder is, is dit
aangegeven met (LCW)

(RCW)

In artikelen waarvoor de (RCW) verantwoordelijk of uitvoerder is, is dit
aangegeven met (RCW)

Art. I.1 Sub i

De volgorde van “invaller” en “invallen” moet worden omgedraaid

Sub m

Meisjescompetitie: “meisjes” wijzigen in “vrouwelijke jeugdspelers”

Sub v

“vrouwencompetitie” wijzigen in “Vrouwencompetitie”

Sub w

De volgorde van “wedstrijdprogramma” en “wedstrijdformulier” moet
worden omgedraaid

Art. I.3.1

“zijn regio” wijzigen in “haar regio”

Art. II.3.1

Voor de Regiocompetitie dient een datum van terugtrekking aan dit lid
te worden toegevoegd, als laatste zin van dit lid:
“Voor de Regiocompetitie wordt de uiterste datum van terugtrekking
per rondschrijven door de RCW bekend gemaakt.”

Art. II.9.3

Dit lid moet ook gelden voor de publicatie van het wedstrijdprogramma
van de Bondscompetitie en dient als volgt te worden gewijzigd:
“3. De LCW/RCW publiceert ten minste 15 werkdagen voor aanvang van
de competitie door middel van een Officiële (Regio)mededeling het
wedstrijdprogramma.

Art. III.4.4

Toelichting: nieuw is dat promovendi vanuit de Regio kunnen verzoeken
niet te promoveren naar de Bondscompetitie.

Art. IV.3.a

“refereerapportverslag” wijzigen in “refereerapport verslag”

Art. V.1.d

te voldoen aan de aanvullende bepalingen van de Uitvoeringsregeling
Eredivisie en Eerste Divisie inzake speelgerechtigdheid indien het een
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wedstrijd in de Eredivisie of Eerste Divisie betreft. Dit lid is toegevoegd
aan het artikel.
Art. V.1.2

Voor spelers in de Eredivisie en de Eerste Divisie kunnen in de
Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie aanvullende bepalingen
inzake speelgerechtigdheid worden gesteld. Dit lid is verwijderd.

Art. V.3.2

“waar ter wereld” is overbodig: “in welke competitie waar ter wereld
dan ook” wijzigen in “in welke competitie waar dan ook”.
“Deze toestemming dient aangetekend door de speler aan de LCW te
worden gestuurd”: toestemming mag per e-mail, “aangetekend” in de
vorige zin wijzigen in “per e-mail”.

Art. V.7b

Abusievelijk is alleen lid 2 als dispensatieartikel gekenmerkt; evenals
voorheen dient het gehele artikel een dispensatieartikel te zijn.

Art. VI.10.2

De verwijzing “Hoofdstuk II art. 9” is niet correct en moet worden
gewijzigd in “Hoofdstuk II art. 9.3”

Art. VI.16.3

Aan dit lid wordt het volgende nog toegevoegd:
Het originele wedstrijdformulier en de kopie dienen door de
thuisspelende vereniging, resp. de uitspelende vereniging te worden
bewaard tot aan het einde van het wedstrijdseizoen.

Art. VI.16.4

Achter competitie applicatie wordt de volgende zinsnede nog
toegevoegd: “vóór het hieronder genoemde tijdstip”.

Art. VI.16.5

De volgende tekst “Het formulier van Bondscompetitiewedstrijden”
wordt gewijzigd in “. Het ingevoerde formulier van
Bondscompetitiewedstrijden”.

Art. VI.22

De LCW heeft jaren gelden de mogelijkheden voor de leveringsplicht in
de Uitvoeringsregeling Opleidings- en leveringsplicht verruimd door de
Referee mee te nemen in het verhaal van de leveringsplicht. Dit is niet
verwerkt in de reglementen. Voor de verenigingen is dit een verruiming
van de leveringsplicht.

Art. VII.1

In art V.7b is de dispensatie uitgebreid tot het gehele artikel. Dat dient
ook hier te geschieden.
Derhalve moet “art. 7b.1.2 (viermaal invallen regio)”worden gewijzigd in
“art. 7b (Regiocompetitie)”

Art. VII.2.1

De kennisgeving van de beslissing dient ook aan andere betrokkenen te
worden gedaan: “aan de indiener” wijzigen in “aan de indiener en
andere betrokkenen".

Art. VIII.1.2a

“Officiële Mededelingen” wijzigen in “Officiële (Regio)Mededelingen”.
2

Art. VIII.3a

De term “schriftelijk” wijzigen in “per e-mail”.

Art. IX.2a

De omschrijving “(indiening wedstrijdformulier)” wijzigen in
“(wedstrijdformulier)”.
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